
Bevezetés

A bátaapáti kutatási területen az elmúlt 7 évben 57 db
kutatófúrás mélyült, összesen 6700 méter hosszban. Ebből
egy fúrás érte el az 500, három a 400, és hat haladta meg a
300 métert, a többi 15–101 méteres, sekély fúrás volt. Vala-
mennyi fúrásban végeztünk mélyfúrás-geofizikai vizsgála-
tokat, összesen 386 alkalommal (SZONGOTH et al. 2003b,
SZONGOTH 2003). A mérések alapvetően az alábbi négy tí-
pusba sorolhatók:

— komplex mélyfúrás-geofizikai mérések,
— akusztikus lyukfal-televíziós mérés (Borehole Tele-

vision, BHTV),
— nagyérzékenységű áramlásmérések (Heat Pulse Flow-

metry, HPF),
— technikai mérések.
Komplex mélyfúrás-geofizikai méréseket a fúrásoknak

minden olyan szakaszán végeztünk, ahol azt a fúrás műszaki

állapota lehetővé tette. A száraz fúrási szakaszokon csak ter-
mészetes gamma, mágneses szuszceptibilitás, néhány eset-
ben sűrűség-, illetve neutronporozitás-mérést végeztünk, a
csövezett szakaszokon a mágneses szuszceptibilitás mérés
elmaradt. Egy tipikus komplex mélyfúrás-geofizikai mérés-
sorozatot mutat be az 1. ábra. A kiértékelési oszlopok jel-
magyarázata a 2. ábrán található (SZONGOTH et al. 2003a).

Akusztikus lyukfal-televíziós és nagyérzékenységű áram-
lásmérést csak a fúrások állékony, gránitos szakaszán végez-
tünk (az áramlásmérést 1998 végétől vezettük be). A techni-
kai mérések a fúrások műszaki állapotának (ferdeség, lyuk-
átmérő, csövezések, cementezés) ellenőrzését szolgálták.

A mélyfúrás-geofizikai vizsgálatoknál az alábbi esz-
közöket alkalmaztuk.

A méréseket 4 db (1 Mercedes Sprinter, 2 Toyota Hiace,
illetve 1 UAZ–427 típusú), 1000 méteres kábellel felszerelt,
négykerék-meghajtású műszerkocsival végeztük. Az elekt-
romos csörlők sebessége elektronikusan szabályozható a

A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2003 (2004) 

Mélyfúrás-geofizikai mérések 
a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen

SZONGOTH GÁBOR, ZILAHI-SEBESS LÁSZLÓ, SZÜCSI PÉTER

Geo-Log Kft., 1145 Budapest, Kolumbusz u. 17–23.

T á r g y s z a v a k : akusztikus módszerek, áramlásmérés, Délkelet-Dunántúl, gránit, hidrogeológia, korreláció, kőzet mechanika, lösz,
Magyarország, mélyfúrási geofizika, Mórágyi-rög, polárdiagram, repedezett kőzet

Összefoglalás

Tanulmányunkban a mélyfúrási geofizika szerepét, azon belül is a többi földtani és geofizikai vizsgálati módszerekhez való kapcsolatát mu-
tatjuk be a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen végzett kutatás során. Különösen azt hangsúlyozzuk, hogy az egyes szakterületek milyen informá-
ciókat várhatnak ettől a módszeregyüttestől a saját értelmezésükhöz.

A mélyfúrás-geofizikai módszerek a fúrómag-vizsgálati eredmények és a felszíni mérések közti hidat alkotják, mivel a mélyfúrási geofizika
pontszerű vizsgálatokat fűz folytonos, egydimenziós adatrendszerré, amelyből a felszíni mérések segítségével lehet térbeli modellt készíteni. A
mélyfúrás-geofizikai módszerek alapjában megtalálható az összes fizikai elv, amelyet a felszíni geofizikai méréseknél alkalmaznak, ezért majdnem
minden módszer modellezéséhez felhasználhatók. A mélyfúrási geofizikából származtatott fizikai paraméterek kapcsolatba hozhatók a geotech-
nikai, a kőzettani, a tektonikai, a hidrogeológiai és a kőzetfizikai paraméterekkel is. A tanulmányban bemutatjuk azt is, milyen jelentős szerepe van
a mélyfúrás-geofizikai módszereknek a fúrások műszaki állapotának megismerésében, továbbá a bányászati tervezés megalapozásában. A fe-
jezetek elején ábrázoljuk az adott módszer és a mélyfúrás-geofizikai módszerek általános kapcsolatrendszerét, majd az üveghutai kutatásból vett
példákon mutatjuk be a tényleges kapcsolatot, amelyet néhány esetben ábrával is illusztrálunk.



0,5–40 m/perc sebességtartományban. A mélységmérés op-
tikai jeladóval felszerelt mérőkerékkel, a mélységhelyes-
bítés mechanikus markerrel történt. A mélységmérés hibája
<0,05% volt.

Az adatgyűjtő műszer típusa MOLE II (Geo-Log gyárt-
mány). A műszer biztosítja a szondák tápellátását, a mély-
ségmérést, a mérés vezérlését, a mérések elsődleges korrek-
cióját, a mért adatok digitális rögzítését, illetve megje-
lenítését. A mérések képernyőről ellenőrizhetők, és az ered-
mények real-time üzemmódban mátrix printerrel megjele-
níthetők. Az akusztikus lyukfal-televíziós és hőimpulzusos
áramlásméréseket ALT Logger (Advanced Logic Techno-
logy, Luxemburg), a ferdeségmérést Model 780 Control
Consol (OWL, USA) típusú műszerrel végeztük.

A szondák többsége ELGI, illetve Geo-Log gyártmány,
kivétel a mágneses szuszceptibilitás GM–250 (Csehország),
a ferdeség Model 7000 DMP (OWL Technology, USA), az
akusztikus lyukfal-televízió FAC–40 (ALT), hőimpulzusos
áramlásmérő (Mount Sopris, USA).

A kiértékelés és dokumentálás a Geo-Log központjában
levő Intel Pentium alapú számítógépeken történt, Windows
operációs rendszeren futó programokkal, amelyeknek több-
sége Geo-Log fejlesztésű, csak az akusztikus lyukfal-tele-
víziós, illetve a hőimpulzusos áramlásmérés megjeleníté-
séhez használtuk a WellCAD (ALT, Luxemburg) szoftvert.
A 3D megjelenítés ábrái a Petrosoft (Magyarország) által
fejlesztett 3DView for Windows programmal készültek. A
megjelenítés Epson típusú, 24 tűs mátrixprinteren, illetve
színes tintasugaras nyomtatókon történt.

A további fejezetekben a mélyfúrási geofizika és az
alábbi társtudományok kapcsolatát vizsgáljuk:

— felszíni geofizika,
— földtan,
— hidrogeológia (sokirányú kapcsolódása miatt a föld-

tantól elkülönítve tárgyaljuk),
— fúrásirányítás,
— vágattervezés.

A mélyfúrási geofizika kapcsolata 
a felszíni geofizikai módszerekkel

A kapcsolat jelentősége az üveghutai területen a gránit
tagolása szempontjából kiemelkedő. A gránit mélyfúrás-
geofizikai szelvények szerinti tagolását főleg akusztikus és
elektromos módszerek szerint végezzük el, amit a felszíni
geofizikai mérések kiértékelése visz tovább. A geofizikai
kiértékelés lényeges eleme az üde gránittömb tagolása,
amelyet a fúrásonkénti mélyfúrás-geofizikai mélységtren-
dek és a szeizmikus tomográfián látható paraméter eloszlás
egybevetésével lehet kielemezni. A mállási kéreg alatti
gránit bontottsági trendjeinek mélyfúrás-geofizikai vizs-
gálata jó összehasonlítási alapot nyújt a szeizmikus módsze-
rek kiértékeléséhez. 

Az 1. táblázatban a mélyfúrás-geofizikai és a felszíni
geofizikai módszerek, valamint a mérnökgeofizikai szon-
dázás (MGSZ) kapcsolatát mutatjuk be. Látható, hogy a

legtöbb direkt kapcsolat az utóbbival van, hiszen az MGSZ
keretében a mélyfúrási geofizikával teljesen analóg méré-
seket is végeznek. A táblázaton felvázolt direkt kapcsolat-
rendszeren kívül számos közvetett — a modellalkotás szem-
pontjából elsőrendű — kapcsolat is fennáll. Ezek közül a
legfontosabb a mélyfúrási geofizikából származtatott poro-
zitás és sűrűség szerepe a szeizmikus modellalkotásban
(VÉRTESY et al. 2003). 

A felszíni módszerekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk,
hogy a vertikális felbontóképességben legalább két nagy-
ságrend különbség van a mélyfúrási geofizika javára, vi-
szont az információ nagy része a fúrás közvetlen kör-
nyezetére (a mérések maximális behatolása néhány 10 cm)
vonatkozik. Ennek következtében a hangsúly a mélyfúrás-
geofizikai mérések átlagolásán és azok reprezentativitásá-
nak elemzésén van az abszolút értékek helyett. Az átlagolás
nem egyszerű simító szűrést jelent, hanem gyakran szükség
van a görbék mélység szerinti kumulatív átlagolására, hi-
szen a felszíni módszerek információja, súlyozottan bár, de
egyszerre tartalmazza — a vizsgálati mélységnek megfelelő
átlagolással — az összes réteg tulajdonságait. Esetenként
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1. táblázat. A mélyfúrás-geofizika kapcsolata a felszíni geofizikai
módszerekkel és a mérnökgeofizikai szondázással 

A folytonos vonalak közvetlen, a szaggatottak közvetett
kapcsolatot jelentenek, a színezés a jobb áttekinthetőséget
szolgálja.



lényeges lehet az átlagos abszolút értékek összehasonlítása
is, azonban sokkal fontosabb az egyes paraméterek mély
ségmenete, amely a felszíni módszerek modellszámítá-
sához szükséges.

A felszíni elektromos ellenállás kiértékelési modelljei-
hez a mélyfúrás-geofizikai elektromos ellenállás mérés
szolgáltatja az alapot, amely elsősorban a mérésgörbék
mélység szerinti menetét jellemzi. A negyedidőszaki fedő-
üledékek esetében a különböző szondahosszakkal mért lát-
szólagos fajlagos ellenállásokból számított valódi ellenállás
megközelíti a rétegek tényleges — a fúrólyukhatásoktól
mentes — ellenállását, ezért azok abszolút értékét is fi-
gyelembe lehet venni az elektromos modellben. Az üveg-
hutai kutatási területen a negyedidőszaki összletben a mély-
fúrás-geofizikai ellenállásmérések, a különböző felszíni el-
lenállásmérések és az MGSZ együttes értelmezése alapján
négyréteges — az ellenálláskontrasztoktól függően helyen-
ként ötréteges — ellenállásmodellt tudtunk felállítani. A fel-
színi VESZ-mérés alapján háromrétegű modell készíthető,
amely a negyedidőszaki összletet egy nagyellenállású felső
és egy kisellenállású alsó részre bontja, a harmadik réteg a
fellazult gránittal kezdődő nagyellenállású aljzat. A tran-
ziens elektromágneses (TEM) méréseken a szárazföldi tar-
kaagyag (Tengelici Vörösagyag Formáció) és a lösz alsó,
kisellenállású része a legtöbb esetben jól elkülönül egy-
mástól, míg a pleisztocén összlet felső részét ez a módszer
kevésbé bontja. A VESZ–TEM kollektív modell úgy több-
rétegű tehát, hogy az üledékes összlet felső részét inkább a
VESZ, az alsó részét pedig a TEM tagolja jobban. Az elfo-
gadott határok a TEM esetében is igazodnak a mélyfúrás-
geofizikai görbéken megállapítható határokhoz (VÉRTESY et
al. 2003).

Szintetikus szeizmogram számításához — ami a szeiz-
mikus földtani értelmezés fontos eszköze — a sebesség és a
sűrűség mélység szerinti változásának ismerete szükséges.
Mégsem ezek a funkciók a legfontosabbak, hiszen ezt az in-
formációt közvetlenül a szeizmikus mérések felbontásával
jobban egyező VSP (Vertical Seismic Profiling — fúrólyuk-
beli szeizmikus szelvényezés) mérésből is meg lehet kapni.
A legfontosabb az a lehetőség, hogy a mélyfúrás-geofizikai
szelvények adta tagolást kizárólag az akusztikus mérés fel-
használásával lehet figyelembe venni. A többi mélyfúrás-
geofizikai mérést a szeizmikával való összehasonlítás
céljából az akusztikus szelvényen keresztül tudjuk időlép-
tékbe áttenni. Nagyobb mélységekben — ahol a víztelí-
tettség 100%-os — a VSP időmérésből származó sebesség
és az akusztikus mérésből származó intervallumsebesség
közt minimális (max. 2%) az eltérés, ezért az akusztikus és a
sűrűségszelvényből számított szintetikus szeizmogram ref-
lektivitás-sorozatának pontos helyét meg lehet keresni. A
szintetikus szeizmogramot és a reflexiós szeizmikus
szelvény szintjeit némi szubjektivizmussal VSP-mérés
hiányában is össze lehet illeszteni, ezáltal a mélyfúrási geo-
fizika adta sztratigráfiai információt fel lehet használni a
szeizmikus értelmezésben. Éppen a felbontásbeli különb-
ségek miatt nem várhatunk pontos egyezést a fúrólyukbeli
szeizmika és a mélyfúrás-geofizikai akusztikus mérés

között, azonban a sebesség-mélységmenetek közti különb-
ségnek is földtani oka van. Ez az ok feltehetően a fúrás
környékén előforduló — csak a mélyfúrás-geofizikai méré-
sekkel érzékelt — helyi inhomogenitás. Más szóval, ha a
sebesség-mélységmenetek közt feltűnő eltérést találunk, az
azt jelenti, hogy a mélyfúrás-geofizikai információ nem ter-
jeszthető ki oldalirányban, a szeizmikus mérések fel-
bontásának nagyságrendjében (kb. 30 m) sem.

A mélyfúrási geofizika 
és a földtan kapcsolata

Az üveghutai területen a kőzet mechanikai jellegű ta-
goltsága és a kőzet anyaga szerinti tagoltság nem feltétlenül
esik egybe. Ennek megfelelően más eszközökkel tudjuk
vizsgálni a kőzet mechanikai és kémiai jellegű elváltozásait,
mint az elsődlegesnek tekinthető különbségeket. Ezzel
összhangban a geológiával való kapcsolatot a következő-
képpen oszthatjuk fel:

— kőzettani információ,
— geotechnikai információ,
— sztratigráfiai információ (korrelációhoz),
— tektonikai/szerkezetföldtani információ.
Az egyes mélyfúrás-geofizikai mérések kapcsolatrend-

szerét a földtannal a 2. táblázatban mutatjuk be. 
A táblázaton a kapcsolatrendszert úgy vázoltuk fel, hogy

világosan elkülönüljön a mérések anyagi különbségeket
érzékelő csoportja a kőzet repedezettségére, bontottságára
jellemző csoporttól. A két csoport közt átfedés is van, mert a
sűrűség és a neutronporozitás a kristályos kőzetek esetében
egyaránt tartozik mindkét csoportba.

A kőzettani kiértékelés lehetőségeit ZILAHI-SEBESS et al.
(2000a, c) elemezte. A megkülönböztethető kategóriák
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2. táblázat. A mélyfúrás-geofizika kapcsolata a földtannal

A folytonos vonalak közvetlen, a szaggatottak közvetett kapcsolatot jelen-
tenek, a színezés a jobb áttekinthetőséget szolgálja.



közvetlenül a kőzet átlagos kémiai összetételére vezethetők
vissza. Geofizikai szempontból anyagi különbségnek a
kőzet egész térfogatát érintő jelenségeket értjük. A gránit-
ban ilyen jelenségek lehetnek elsődleges kőzettani különb-
ségek (monzogránit, monzonit, diorit) és a másodlagos el-
változások egy része, például a milonitosodás, a metamor-
fózis, a felszín közeli mállásból adódó kémiai elváltozás és a
hidrotermális metaszomatózis (az utóbbi kettő gyakran erő-
sebb a tektonikai zónákban).

Az elsődleges anyagi különbségeknek mélyfúrási-geo-
fizikai mérésekkel csak egy részét lehet kimutatni, mert a
másodlagos jelenségek felülírják azokat. Általában jól elkü-
lönülnek a környezetüktől az aplitok, amelyek mellék-
kőzeteiknél körülbelül 0,1–0,15 g/cm3-rel kisebb sűrűsé-
gűek. Neutronporozitásuk közel 0%, a természetes gam-
maaktivitásuk magas, míg mágneses szuszceptibilitásuk
alacsony. Nem ennyire világos a bázisosabb testek elkülö-
nülése az átlagtól, mert a bontási hatások és a metamorf je-
lenségek a fizikai paraméterek nagyobb elváltozását okoz-
zák, mint ami az eredeti kőzettani különbségekből követ-
kezne. A bázisosabb kőzetek neutronporozitása gyakran
meghaladja a 10%-ot, aminek valószínű oka a kloritosodás.

A tagolás eszközei elkülönülnek a negyedidőszaki össz-
letben és a gránit mállási kérgében. A mélyfúrás-geofizikai
mérésekből valódi sztratigráfiai információt a mélyfúrás-
geofizikai módszerekkel jól tagolható negyedidőszaki össz-
letben kaphatunk. A negyedidőszaki rétegsor paleoklimato-
lógiai ciklusok szerinti tagolását az elektromos ellenállás
mérésre alapoztuk. Ezen belül a paleotalajok kijelölésére a
mágneses szuszceptibilitás és a természetes gamma szel-
vényt alkalmaztuk. A lösz-paleotalaj váltakozásból eredő
ciklusosság egy része nem tehető át egyszerű módon az idő-
tengelyre, mert az egy ciklushoz tartozó paleotalajok egy-
másra halmozódhatnak. Az egymásra halmozódás látszóla-
gos, és abból ered, hogy a paleotalajok a löszképződés szü-
neteiben a löszből fejlődnek ki, vagyis a talajosodás lefelé
terjed. Emiatt az egy perióduson belül két egymáshoz közeli
paleotalaj közti lösz valójában egy eredetileg vastagabb össz-
let maradványa. A mélyfúrás-geofizikai szelvényeken ka-
pott ciklushatárok nem pontosan egyeznek a fúrómagon
vizsgálható szedimentológiai ciklusok közti határokkal,
hanem általában csekély mélységeltolódás van köztük.
Ennek oka, hogy a legnagyobb vezetőképesség-változás
helye a nagyellenállású C talajgenetikai szint és a felette
levő nagyobb agyagtartalmú és ezért kisellenállású B talaj-
genetikai szint közt van.

A mélyfúrás-geofizikai szelvények alapján történő kor-
relációnál figyelembe kell vennünk, hogy a mérési para-
méterek egy része szinte kizárólag a porozitás, a permeabil-
itás, a víztelítettség és a geomechanikai állapot változásának
hatását tükrözi, s csak közvetetten van köze az éghajlati
hatásra előállt őskörnyezet-változásokhoz. Ilyen, alapve-
tően nem az őskörnyezettel kapcsolatos mélységfüggő vál-
tozások az üledékes kőzetek tömörödését tükröző fizikai
paraméterváltozási trendek. A fizikai paraméterekben a ta-
lajvíztükör felett kialakult lösz tömörödését tükröző
víztelítettség-változás hatása (a kötött víz mennyiségének

növekedése a mélységgel) jelentkezik a legerőteljesebben. Az
elektromos ellenállásnak a lösz és benne a paleotalajok
éghajlatfüggő váltakozási ritmusát leképező ciklikus vál-
tozása a mélységgel a tömörödés miatt monoton csökkenő el-
lenállástrendre szuperponálódik. Az elektromos ellenállás,
sűrűség- és neutronporozitás-mérések mélységi trendjének ez
esetben tehát egyszerre van geotechnikai és víztelítettségi ér-
telmezése, amely a sztratigráfiától eltérő jelenségkör. A geo-
technikai és víztelítettségi állapotot tükröző mélységi trendek
a sztratigráfiától függetlenül jól korrelálhatók a fúrások
között (VÉRTESY et al. 2003, pp. 70–110).

A lösz tömörödési trendjeihez hasonló értelemben be-
szélhetünk a gránit mállási kérgének mélyfúrás-geofizikai
szelvények közötti földtani korrelációjáról is. A mállási ké-
regben a korreláció döntően olyan paraméterek (fajlagos el-
lenállás, akusztikus sebesség) alapján történik, amelyek a
kőzet geotechnikai állapotát tükrözik. E paraméterek alap-
ján négy mállási zónát határoztunk meg az üde gránit felett.

A gránit repedezett és töredezett zónáit, illetve tektoni-
kai egységeit szintén elsősorban elektromos és akusztikus
szelvények alapján jelöltük ki. A 3. ábrán a töredezett zónák
és a nagy tömbök megjelenítésére a mélyfúrás-geofizikai
akusztikus hullámterjedési sebesség görbének egy olyan
speciális megjelenítését alkalmaztuk, amely kiemelten mu-
tatja a csökkent sebességgel jellemezhető töredezett zóná-
kat, és elősegíti a tömbökre tagolást. Az ábrán együtt látható
az eredeti mérésgörbe és annak megfordított skálájú meg-
felelője. A két görbét 4500 m/s-nál hoztuk fedésbe, amely
kb. a fellazult, erősebben töredezett és az ép kőzet határa. Az
ábra szerint a fúrások két csoportra oszlanak. Az Üh–22-től
északra (az ábrán balra) sokkal kevesebb töredezett zónát
találunk, és azok is a fúrások felső részére koncentrálódnak.
Az is látható, hogy az Üh–26 fúrás alsó szakasza végig
erősen repedezett, míg a kutatási területtől távolabb levő
Üh–1-nek csak a legalsó szakaszán (300 m alatt) van erős
töredezett zóna.

A repedezett kőzetek tektonikai értékelésében a repe-
dések orientációját az akusztikus lyukfal-televíziós felvétel
alapján állapítjuk meg, és a magszkenner-felvételeket is ki-
zárólag e mérés alapján tudjuk orientálni (ZILAHI-SEBESS et al.
2000b). A 4. ábrán egy polárdiagram sorozatot mutatunk be
az akusztikus lyukfal-televíziós mérések értelmezésére.
Nyolc mélyfúrásban összegeztük a kijelölt repedések irány-
eloszlását (összesen 22 814 db repedést). Ábrázoltuk az
összes nyitott, a teljes szinuszt adó nyitott, valamint a vízadó
repedések irányeloszlását. Az ábrákból megállapítható, hogy
ahogy szigorítottuk a nyitottsági kritériumot (szűkítettük a
mintát) egyre élesebben rajzolódott ki a nyitott repedések fő
csapásiránya. Az összes repedés leggyakoribb dőlésszöge
60–80° közötti, az összes nyitott és a teljes szinuszt adóknál a
helyzet hasonló. Az irányok erősen szórnak, a leggyakoribbra
merőleges irány, vagyis a csapásirány (30–210°), éppen csak
megállapítható. Az összes nyitott repedés ábráján ez az irány
határozottabbá válik, s ez a trend a csak szabályos repedéseket
tartalmazó (teljes szinuszt adó nyitott) repedések polárdiag-
ramján tovább erősödik. A maximumok tehát a szűréssel és a
szűrési kritérium erősödésével erősödnek. Ez arra mutathat,
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hogy a rendenként egymásból kiinduló másod- és harmad-
rendű törések egyre változatosabb csapásirányú töréseket
eredményeznek. A legszűkebb adatrendszer a vízadó repedé-
seké, amely még egyértelműbben jelöli ki fő csapásirányként
az ÉÉK–DDNy-i irányt.

A geotechnikai információ a mélyfúrás-geofizikai értel-
mezés fontos részét alkotja, minőségi és mennyiségi részre
osztható. A negyedidőszaki összletben a már említett tömö-
rödési és látszólagos víztelítettségi trendek jelentik a mi-
nőségi információt, míg a gránit esetében a tömörödési
trendnek megfelelő a minőségi információ. A mennyiségi
információt a porozitás, a sűrűség és az egyéb fizikai para-
méterek képviselik. Az elektromos ellenállás és az akusz-
tikus mérésekben kimutatható mélységi trendek alapján
történő felosztás egyeztethető a földtani információval.

Bár az akusztikus lyukfal-televíziós mérés behatolása
kicsi (mm körüli), a tapasztalat szerint az amplitúdóképből
számított reflektivitás-szelvény jól egyeztethető az akusz-
tikus sebesség szelvényekkel. A reflektivitás-szelvény több
különböző alkotón felvett amplitúdó-szelvény átlaga, amely
a repedezettségtől függetlenül is tükrözi a kőzet geomecha-
nikai állapotát. A két görbe lefutása közti különbségek
jellemzőek lehetnek a fúrás közvetlen környezetének geo-
mechanikai viszonyaira, így az esetleges mai feszültsé-
gekre. 

A fúrás keresztmetszetének alakját az akusztikus lyuk-
fal-televíziós szondával, mint funkciójában sokkarú
(72/144/288) lyukbőségmérővel tudjuk vizsgálni. A fúrás
keresztmetszete a mechanikai feszültség hatására közvet-
lenül nem deformálódik, a torzulást a legkisebb főfeszült-
ség irányában létrejövő kipergés okozza, amit az bizonyít,
hogy az ép, szinte repedezettség-mentes mélységinterval-
lumokban nincs deformáció. Mivel a vizsgált kőzet nem ré-
tegzett felépítésű, a görbealakokra alapozott fúrások közti
korreláció nem hajtható végre az üledékes kőzetek ana-
lógiájára, ezért az információ nagyobb térfogatra való
kiterjesztésében a mérésgörbék mélységi menetének vizs-
gálata a fontos. A trendszerű változások mélységinterval-
lumainak hosszából következtethetünk a nagyobb kőzet-
testek tagoltságára, amely fontos paramétere a geotechni-
kai értékelésnek.

A mélyfúrási geofizika kapcsolata 
a hidrogeológiával

A mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok keretében többféle —
a folyadék-beáramlást vagy annak lehetőségét kimutató —
módszert alkalmaztunk. A mórágyi gránitnak közismerten
kicsi a vízáteresztő képessége, azonban az esetleges ra-
dioaktívhulladék-tároló létesítése miatt a kis beáramlások-
nak is jelentőségük van a hosszú távú folyamatok értékelé-
sénél. Ahhoz, hogy a kis beáramlásokról viszonylag pontos
képet kapjunk, nem volt elegendő a hagyományos áramlás-
mérő alkalmazása, annak magas alsó érzékenységi küszöbe
miatt. Ezért kétféle nagyérzékenységű áramlásmérővel
végeztünk méréseket.

Az áramlásméréseken kívül a mérések másik része a
kőzetek porozitásának, illetve permeabilitásának becslésére
alkalmas módszer, illetve módszerkombináció. Megfigye-
léseink szerint a beáramlások általában a töréses övekhez
kapcsolódnak, azonban többnyire nem esnek egybe a töréses
öv centrumával. Ez arra utalhat, hogy a legerősebben töre-
dezett részek már elagyagosodtak, és ezért az övezet szélén
található kisebb repedések bizonyultak vízvezetőnek.

A mélyfúrás-geofizikai mérések kapcsolatrendszerét a
hidrogeológiával a 3. táblázatban vázoljuk fel.

A fedőkőzetekben alkalmazott eszköztár jóval egysze-
rűbb, mint a gránitban, ami részben abból következik, hogy
a laza üledékekben a számított porozitás és az áteresztőké-
pesség között szorosabb a kapcsolat, és a póruseloszlás ho-
mogénebb, mint a repedezett kőzetek esetében.

A gránitban végzett áramlásmérések célja a repedezett
kőzettartományokon belüli vízbeáramlási zónák — eseten-
ként konkrét repedések — kijelölése, amely fontos informá-
ciót tartalmaz az áramlási rendszer megismeréséhez. Míg a
pakkeres nyomástesztekből meghatározott transzmisszi-
vitás-értékek hozzávetőlegesen 10 méteres tartomány átla-
gai, addig a nagyfelbontású áramlásmérésekkel a beáramlá-
sok dm-es (ritkábban m-es) szakaszokra lokalizálhatók,
vagyis a felbontóképességnek legalább egy, de általában két
nagyságrenddel való növelését teszik lehetővé.

Az 1998–1999. évben végzett üveghutai vizsgálatok
(SZONGOTH 1999) óta a fúrólyukban történt vízáramlásmé-
rések módszere jelentős fejlődésen ment keresztül. A beszi-
várgási helyek azonosítására számos — az ezt megelőző ku-
tatásokban még fel nem használt — potenciális módszer al-
kalmazásának lehetősége merült fel, amelyek tesztelése,
valamint a kivitelezési és kiértékelési folyamatba való
beillesztése az eredmények alapján sikeresnek és hasznos-
nak bizonyult. Az 1998–1999-es mérési és kiértékelési rend-
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szerhez képest a nagyérzékenységű forgólapátos áramlás-
mérő szonda, a nagyérzékenységű hőmérsékletmérés, az
akusztikus lyukfal-televízió, az iszapellenállás-mérés, vala-
mint a víztermelés és a vízszintregisztrálás együttes digi-
tális rögzítése jelentős mértékben pontosította, illetve meg-
bízhatóbbá tette a kiértékelés során kapott eredményeket. 

A nagyérzékenységű forgólapátos áramlásmérő szondát
2002-ben fejlesztettük ki, alsó érzékenységi küszöbe az
alkalmazásban levő eszközöknél több mint egy nagyság-
renddel alacsonyabb. Működési elve analóg más forgólapá-
tos szondákéval, azonban a kis súrlódású zafír csapágyazás,
a speciális kiképzésű és mindössze 1,7 g tömegű forgólapát
sokkal kisebb küszöbérzékenységet, jóval nagyobb felbon-
tóképességet, és így a lassúbb áramlási tartományokban is
megbízható mérést tesz lehetővé. A laboratóriumi teszte-
lések során a mérőberendezés alsó érzékenységi határa 0,4
l/min (hőimpulzusos áramlásmérésnél 0,1 l/min) volt, míg
karakterisztikája a nagy, 40 l/min áramlásnál is lineáris
maradt (hőimpulzusos áramlásmérésnél a maximális mér-
hető hozam 3,7 l/min), ami nagyobb fajlagos hozamú sza-
kaszok vizsgálatára ideálissá teszi. Bár a szonda működési
elve lehetővé teszi a folyamatos mérést, a legtöbb esetben a
nagyobb megbízhatóság elérése végett a hőimpulzusos
áramlásmérő szondánál alkalmazott pontszerű mérés mel-
lett döntöttünk. A forgólapátos áramlásmérő szondával tör-
ténő áramlásmérés a műszer működési elve miatt kevesebb
(körülbelül feleannyi) időt vesz igénybe, és az egyes mély-
ségekben mért értékek a nagyszámú mérési adat miatt sta-
tisztikusan kisebb szórásúak, mint a hőimpulzusos mérés-
nél. A szonda és a fúrólyuk közötti térben való áramlás
kizárására a hőimpulzusos áramlásmérésnél használt pak-
kerezést alkalmaztuk, amely a nagyobb kavernák vagy lyuk-
torzulások kivételével mindenütt megfelelően szabályozta a
víz mozgását. Mivel a hőimpulzusos áramlásmérő és a
forgólapátos áramlásmérő szondák mérési tartománya je-
lentős átfedést mutat, a két mérés együttes elvégzése növeli
a kiértékelés megbízhatóságát.

A vízbeáramlás más fizikai paraméterekben is okoz ér-
zékelhető eltérést, így a közvetett hatások vizsgálata fontos
információt hordozhat a beszivárgási helyek lokalizálá-
sában. Mivel a fúrólyuk környezete termikusan nem ho-
mogén, s a repedések dőlése sem elhanyagolható, a beáram-
ló víz a legtöbb esetben hőmérsékleti anomáliát is indukál.
(Meredek repedéseknél a beáramlások még radiálisan ho-
mogén hőeloszlás mellett is okoznak hőmérsékleti ano-
máliát.) A nagyérzékenységű (0,01 °C-os felbontóképes-
ségű) hőmérsékletmérés, illetve az ebből számított differen-
ciál hőmérséklet szelvény (DIT) nagyobb (10 cm-es)
mintavételezési sűrűsége révén alkalmas a beszivárgási
helyek pontosítására. Annak ellenére, hogy az észlelt ano-
mália nem transzformálható át közvetlenül vízhozammá,
hiszen mértéke nemcsak a beáramló víz mennyiségétől,
hanem annak hőmérsékletétől is függ, mégis hatékony jel-
zője a beáramlás jelenlétének és helyének.

Az áramlásmérések eredményeit az 1998–1999. évi mé-
rések kiértékelése során használt akusztikus hullámkép
szelvény helyett az akusztikus lyukfal-televíziós mérések

menetidő-szelvényével (travel time) vetjük össze (SZON-
GOTH, GALSA 2003). A lyukfal-televízió nagyobb felbon-
tóképessége (vertikálisan 4 mm, horizontálisan 1 vagy 2º),
valamint az áramlás- és az ezzel kapcsolatos kiegészítő
mérések együttesen lehetővé teszik a beáramlási zónák vagy
akár a konkrét vízbeszivárgást produkáló repedések para-
métereinek pontos és közvetlen meghatározását.

Az 5. ábrán egy olyan méréssorozatot mutatunk be, ame-
lyet először 1999-ben végeztünk el, majd 2002-ben megis-
mételtünk. A mérés érdekessége, hogy a 107 m-ben észlelt
jelentős beáramlás a 2002-es megismételt mérésnél eltűnt, a
repedés valószínűleg eltömődött.

További lényeges előrelépést jelentett a felszíni vízter-
melés vízórával történő, illetve az üzemi vízszint nyomás-
mérő szondával történő folyamatos, digitális regisztrálása. A
mérő és regisztráló eljárás hozzájárult a számított adatok (pl.
fajlagos vízhozam) pontosításához és az áramlásmérések
megbízhatóságának becsléséhez. Ezenkívül — a vissza-
töltődés-mérésekkel együtt — nélkülözhetetlen bemeneti
paraméter volt a teljes nyitott fúrást jellemző hidraulikai
környezet kvantitatív leírásában (SZÉKELY 2003a–d).

A ferde fúrásokban (Üh–25, Üh–36) műszaki okokból
nem tudtunk áramlásmérést végezni, ugyanis kis hozamot
csak tökéletes pakkerzárás mellett lehet mérni, a ferde fúrá-
sokban pedig ilyet nem tudtunk elérni.

Két kútcsoport — az Üh–31 és Üh–32 — esetében a 3-3
mellékkút vizét nyomjelzővel látták el, és sózták. A
megfigyelőkutak tartós szivattyúzása után a nyomjelzők
megjelenésekor iszapellenállást mértünk. Az ellenállásszel-
vényen észlelt anomáliák, illetve trendváltások alapján
olyan tartományokat, repedéseket jelöltünk ki, amelyek
kapcsolatban vannak a kútcsoport többi tagjának vízrend-
szerével.

A fúrások műszaki állapotának felmérése 
mélyfúrás-geofizikai módszerekkel

A bátaapáti (üveghutai) fúrások műszaki állapotának
felmérése során a fúrás talpmélységét, ferdeségét (ez
különösen az eleve ferdére tervezett fúrásoknál lényeges),
átmérőjét (kimutatandó a kavernásodott szakaszokat), a
technikai csövezés adatait, a cementtető magasságát, illetve
a cementpalást minőségét vizsgáltuk. A méréstípusokat a 4.
táblázat tartalmazza.

Az akusztikus cementpalást-vizsgálat a cementezés
minőségéről, a cementpalást csőhöz, illetve kőzethez való
kötéséről ad felvilágosítást. Ez fontos információ, mivel
egyrészt rossz cementezés esetén a csövön kívüli gyűrűstér-
ben szennyezés kerülhet a mélyebb rétegekbe, másrészt az
áramlásméréseket megzavarhatja a csősarunál beáramló
víz. Amennyiben a cementpalást minősége jó, akkor a be-
érkező hullámok amplitúdója gyorsan csillapodik, ellen-
kező esetben a cső rezonanciája miatt ez nem következik be.
A 6. ábrán egy cementpalást-vizsgálatot mutatunk be. 

Az akusztikus hullámkép felvételen látható, hogy a ce-
mentezés a sarutól 28,0 m-ig (a dupla csőig) jó, felette 24,6
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m-ig gyenge minőségű (a dupla cső mögött a cementezés
minősége nem vizsgálható). 

A mélyfúrási geofizika kapcsolata 
a vágattervezéssel

A vágattervezés számára a mélyfúrási geofizika által
szolgáltatott műszaki paraméterek (5. táblázat) több
különböző csoportba sorolhatók. Egy részük a geotechnikai
paraméterekhez, más részük a hidrogeológiai jellegű adatok
körébe tartozik. Fontos információ a kőzet jelenkori feszült-
ségállapota, amely az akusztikus lyukfal-televíziós mérés-

ből meghatározott lyukkeresztmetszet alapján becsülhető (l.
följebb).

A kőzetek, kőzettömbök geotechnikai állapotát mély-
fúrás-geofizikai mérések alapján többféle módszerrel is jelle-
mezhetjük. Ezek a módszerek egyrészt a kőzetmechanikai
paraméterek számítását, másrészt a kőzet tagoltságának
minőségi és mennyiségi értékelését foglalják magukban.

A szeizmikusan kemény kőzetek (Vs > 1500 m/s) in situ
geotechnikai állapotát hatékonyan jellemzik a mélyfúrás-
geofizikai, elsősorban az akusztikus paraméterek. Ezek kö-
zül a kőzet mechanikai állapotának jellemzéséhez az akusz-
tikus hullámképből származtatható Vp (longitudinális) és Vs
(transzverzális) hullámterjedési sebességet, valamint a
gamma-gamma mérésből kapott sűrűséget használjuk.

Minden mélyfúrásban — közel 4000 folyóméterben —
meghatároztuk a kőzetmechanikai (rugalmassági) paramé-
tereket (pl. Young-modulus, Poisson-állandó, nyírási modu-
lus stb.). A 7. ábrán bemutatjuk az Üh–25 fúrásban végzett
méréseket és számításokat. 

Az ábrán a mért vagy származtatott paraméterek (guard
laterolog, lyukátmérő, sűrűség, longitudinális és transzver-
zális sebesség), a teljes akusztikus hullámkép rövid és hosz-
szú csatornái, a geotechnikai határok és a számított kőzet-
fizikai paraméterek szerepelnek.

A fúrómagokon végzett laborvizsgálati mérések ered-
ményeit összehasonlítottuk a megfelelő mélyfúrás-geofizikai
paraméterekkel, és elemeztük az esetleges eltérések okait
(ZILAHI-SEBESS 2001). A 8. ábrán a m = r.Vs

2 képlettel
definiált geofizikai nyírási modulust vetettük össze a fúró-
magokon meghatározott nyírási szilárdsággal. A 9. ábrán a
mérőszámok különbségét a geofizikai nyírási modulusra nor-
málva is ábrázoltuk. A geofizikai mérés alapján meg-
határozott nyírási modulus többnyire nagyobb, mint a magon
meghatározott. Ennek elsősorban a kivett mag feszültség alóli
felszabadulása az oka. A 8. ábrán az egyes görbék az azonos
kőzetfeszültség-kioldódással jellemezhető pontokat kötik
össze. A két adatrendszer közti különbség nő a kőzet nyíró
erőkkel szembeni ellenállás csökkenésével. Az elvi görbék a
nagy nyírási modulus értékek felé összetartanak, hiszen nem
repedezett kőzet esetén nem várható relaxációs effektus. A
nyírási modulus nagyon kis értékeinél a görbék azért tartanak
össze, mert az erősen összetöredezett, bontott kőzetek fúró-
lyukbeli és felszínre hozott állapota közt a különbség egyre
kisebb a nyírási modulus csökkenésével. Az ábrák alapján
feltételezzük, hogy az eredmények különbözőségének az oka
a mérési körülmények eltérése. Megállapíthatjuk, hogy a mé-
lyfúrás-geofizikai meghatározás a közepesen bontott kőzetek
esetében tér el leginkább a laborméréstől, vagyis a kevéssé re-
pedezett, illetve az erősen bontott kőzetek viselkednek hason-
lóan.

Az RMR (Rock Mass Rating) módszer (HÁMOS 2003) a
kutatófúrások kőzetanyagát geomechanikai szempontból
osztályozza, és hat — a föld alatti üregek állékonyságát, biz-
tosítási igényét alapvetően befolyásoló — paraméter alapján
jellemzi a kőzetet. Az RMR-intervallumok kijelölése és az
RMR-kategorizálás a vágathajtás tervezésének egyik alapa-
data. A mélyfúrás-geofizikai mérések — elsősorban az el-
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lenállás, az akusztikus hullámkép, az akusztikus lyukfal-
televíziós és a nagyérzékenységű áramlásmérés — rengeteg
geotechnikai információt tartalmaz. A felszíni mérések so-
rán több ezer méter geotechnikai jellegű mérést végeztünk a
gránitban. Az előzetes vizsgálatok szerint az ezekből a
mérésekből származtatott fizikai paraméterek (fajlagos el-
lenállás, repedéssűrűség, kőzetsebesség, nyírási modulus)
jól korrelálnak a magmintákból meghatározott RMR-minő-
sítésekkel (10. ábra). Ennek alapján lehetőség van arra, hogy
a mélyfúrás-geofizikai mérésekből egyszerűen, nagy meg-
bízhatósággal meghatározzuk az RMR-intervallumokat, és
elvégezzük az RMR-kategorizálást. A módszer előnye,
hogy a mérés befejezése után azonnal szolgáltatja az ered-
ményt (nem szükséges megvárni a laborvizsgálatokat), és
mentes a szubjektivitástól.

A bemutatott példákon látható, hogy a mélyfúrás-geofizi-
kai módszerek rendkívül szoros kapcsolatban vannak a többi
földtudományi szakterülettel. A felszíni geofizikai módsz-
erek minden területén alapvető bemeneti paraméter a mé-
lyfúrás-geofizikai mérések értéke (VÉRTESY et al. 2003). A
földtani vizsgálatoknál is fontos szerepet játszik a mélyfúrás-
geofizikai információ, elsősorban azért, mert a fúrómag-vizs-
gálatokból kapott földtani információt ez a módszeregyüttes
fordítja le a fizikai paraméterek nyelvére, ami a felszíni ge-
ofizikai mérések helyes értelmezéséhez szükséges. Az el-

sődleges anyagi különbségek és a másodlagos geomecha-
nikai elváltozások egyaránt eredményezhetnek határfelü-
leteket, amelyek a felszíni módszerek számára ekvivalensek
lehetnek egymással. Emellett a mélyfúrás-geofizikai értel-
mezés a görbealakok mintázatának meghatározásával segíti
magát a földtani korrelációt is (ZILAHI-SEBESS, SZONGOTH

2003).
Az egymással a negyedidőszaki éghajlati ciklusokat

tükrözően váltakozó löszök és paleotalajok pontos rétegtani
besorolásában a mélyfúrás-geofizika hasznos segítséget tu-
dott nyújtani. A gránit mállási kérgének felosztása a mély-
fúrás-geofizikai paraméterekre épül.

A magok orientálásához, a maghiányos és a szken-
nelésre alkalmatlan magot produkáló szakaszok tektonikai
vizsgálatához jelentős mértékben járultak hozzá az akusz-
tikus lyukfal-televíziós mérések.

A pakkeres kútvizsgálatok hatékonyságát segíti a mély-
fúrás-geofizikai mérések felhasználása az ép fúrási szaka-
szok kijelölésénél, valamint a hozamok és a beáramlási
helyek egy-két méter pontosságú meghatározásánál (BENE-
DEK et al. 2003).

A mélyfúrási geofizika a fúrások precíz kivitelezését és
a kutak ellenőrzését nagyon megkönnyíti, továbbá fontos
kőzetfizikai-kőzetmechanikai információt szolgáltat a vá-
gattervezés és a biztonsági értékelés számára. 
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